محارضة غري أكادميية

كيف بدي وقف متثيل
(سابقاً ،كيف بدي وقف تدخني)
ربيع مروة

من وقت ما ب ّلشت أشتغل باملرسح وأنا مأخوذ بالعناوين .كان دامياً عندي
مشكل أين القي عنوان يش ّد الناس ،يلقط ،عنوان يكون حلو وذيك ،شعبي ومثقف،
هي عىل الحفظ .كان
خفيف وعميق بنفس الوقت ،ما يكون ثقيل عىل اللسان ،نّ
فعال ياخذين كثري وقت وجهد قبل ما أث ُبت عىل عنوان نهايئ .حتى إين كنت
أسأل االصحاب حويل شو رأيهم بهذا العنوان ،كيف بيالقوا ،آخذ مالحظاتهم عىل
محمل الجد ،غيرّ رأيي ،أتردد ،أطلب مساعدة .يعني عن جد أعيش حالة ضغط:
من ميلة املرسحية ومن ميلة ثانية عنوان املرسحية .شو بدنا نسمي هالعمل
الجديد ،هاملولود الجديد ،فعال مثل أهل محتارين شو يسمو مولودهم الجديد.
ما أنا كنت مؤمن ،باملثل الشعبي الذي يقول :املكتوب ُيقرأ من عنوانه.
أخذين كثري وقت ألفهم إنه العنوان ما رضوري يكون خصه باملكتوب أو
باملرسحية أو بالفيلم ،يعني شغلتني ما لهم عالقة ببعض .يعني مثال ،أنا اسمي
ربيع ،طيب معقول! قلت لكم العنوان ما خصه باملوضوع ،شغلتني ما خصهم
ببعض .ما هو باللحظة اليل بنعطي فيها العمل الفني عنوان بيصري هالعنوان
عنده معنى جديد و ُبعد جديد بيستمده من العمل نفسه .بياخذ مفهوم ما كنا
قاصدينه وال متوقعينه .فيك تحبه لهذا العنوان أو تكرهه .حسب العمل .متاماً
مثل ما بتحب اسم شخص الن صاحبه لذيذ أو بتكره االسم الن صاحبه دمه ثقيل
وما بينطاق.
عالقتي مع األسامء والعناوين تغريت .مع الوقت القيت حل لهذه املشكلة:
الئحة بالعناوين الحلوة .أية جملة أو كلمة ،أو تعبري ممكن يكون عنوان لعمل
فني ،دغري بسجله عىل دفرت خاص .هيك صار عندي لوائح طويلة من العناوين
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العامل مستقبلية .يعني عناوين حارضة العامل بعدين انا شخصياً ما عندي فكرة
شو راح تكون يف املستقبل .راح أعرضلكم واحدة من هذه اللوائح اليل عم
بحيك عنها:

ةورم عيبر

مواد من املايض ناطرة لتصري يش باملستقبل .من وقت لوقت برجع لهذه
املواد ألشوف إذا يف يش منها يصلح لعمل فني للحارض :يش خرب ،يش صورة،
يش فكرة تستأهل إنو اشتغل عليها لتصري عمل فني يف املستقبل ،بحيث إنو
ملا اعرض هالعمل باملستقبل يكون عم بيحيك عن الحارض ،قصدي الحارض تبع
ذلك املستقبل .يعني مواد من املايض ناطرة تصري يش يف املستقبل ليحيك عن
الحارض ،تبع هذاك املستقبل ياليل صار مايض .فعال عملية معقدة إنو الواحد
يحيك عن الحارض .أساساً كيف فيي احيك عن الحارض ملا هذه اللحظة بلحظة
مرقت وصارت مايض .فعل مضارع بلحظة بيتحول إىل فعل مايض .وأساساً قديش
اللحظة بتضاين بالحارض كلحظة بالحارض .أنا بعرف إنه اللحظة فيها تكون لحظة
وفيها كامن تكون عمر بكامله.
)يعرض فيلم  30ثانية لبريوت يف الستينات)

من حوايل العرشين سنة وأنا بجمع مواد شامل ميني .فيي أقول إنو اليوم صار
عندي يشء بيشبه االرشيف .أنا أسميه أرشيفي الخاص.

و«كيف بدي وقف تدخني» ،عنوان هذا العرض ،اخرتته من هذه املجموعة
بالذات .ومن دون أي سبب.
من سنة  ،1986يعني من وقت ما فتت عىل معهد الفنون الجميلة الدرس
مرسح ،وانا أجمع مواد مختلفة :قصاصات من صحف ،صور من جرائد ومجالت،
تسجيالت من برامج اذاعية ،مقاطع من برامج تلفزيونية ،ريبورتاجات ومسو ّدات
افكار ،حراتيق وأغراض وإىل ما هنالك.
226

أرشيفي الخاص بيتألف من أربعة أبواب مختلفة:
توثيق كامل لكل االعامل التي أنجزتها وعرضتها عىل املرسح :أوراق ،صور،
النصوص التي أوصلتني للنص النهايئ ،رسومات الديكور ،مالحظايت للممثلني،
رشائط املوسيقى التي استعملت يف العرض ،الخ...
توثيق للمواد التي صدرت بالصحف واملجالت حول اعاميل املنجزة:
مقاالت ،مقابالت ،دعايات ،صور ،الخ...
مشاريع وافكار ومخططات العامل قيد الدرس :النصوص واالعامل الفنية
غري املنجزة ،االعامل املبتورة والتي ما زالت غري مكتملة أو مشاريع وأفكار العامل
بدها تنعمل أو مل انفذها.
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األرشيف العام وغري الشخيص :كل ما تم جمعه من خالل متابعايت للصحف
اليومية واالذاعات املحلية والتلفزيون ومصادر اخرى لها عالقة بالعام والتي
تحمل تواقيع أشخاص آخرين ينتمون لكافة امليادين.
شخصيا أنا يهمني البابني الثالث والرابع .أما االول والثاين ما كثري بيهموين
ميكن النهام مرتبطني باملايض عىل عكس الثالث والرابع املرتبطني باملستقبل.
كل مادة كل ورقة كل صورة من أرشيفي الخاص ناطرة لتالقي محلها
بعمل جديد راح أقوم فيه .املشكل إنه صار عندي كثري مواد محتفظ فيها ،لدرجة
إنو ما بقى أعرف شو بدي أعمل فيهم كلهم .وال حتى مؤكد إذا راح أعيش
الوقت الكايف القدر اشتغل عليهم كلهم .وفوق هذا مع الوقت عم بيزيدو .فعال
يش بيدبرس .يش بيحبط .نفس الشعور بيجيني ملا بفوت عىل مكتبة وبشوف
كل هالكتب املصفوفة عىل الرفوف .كتب من أروع ما كتب ،عم بيتطلعوا فيي
ناطرين ،بطلع وبقول اووووف :كم سنة كم حياة الزمني عيش القرأ كل هذه
الكتب .فعال يش بيحبط.
(يبدأ بعرض رشيط سطو يف وضح النهار)

ةورم عيبر

للتوضيح :أرشيفي الخاص ما بيملك منطق ارشيف املؤسسات .مبعنى أرشيفي
أنا منو مؤرشف وال منظم وال مبوب وال محفوظ من الرطوبة أو من العفن أو
الغربة .ما عنده مكان محدد ،مطيرش بكل القراين والزوايا .موجود وين ما كان يف
البيت .عىل الرايح والجاي بتفركش فيه .عايش معي ،حويل ،برايس .بيلحقني من
مطرح ملطرح ،ما بعرف شو بدي أعمل فيه .شاغلني وتاعبني لدرجة إين بفكر
اخلص منه .خزقه ،كبه ،اتلفه ،أحرقه ،ودامياً يف اللحظة اليل بقرر فيها أخلص من
ورقة واحدة برتدد وبقول :ال ربيع ال ،ما تتهور .ما بتعرف بكره شو بصري .ميكن
تحتاجها وتندم النك كبيتها .برتاجع ،وبرجع بضبها.
عالقة غريبة مع مواد قدرت تصري جزء من حياة .أرشيف انا اخرتعته وصار جزء
من ذاكريت .بس هذا أرشيف لذاكرة منها ُمعاشة بس عايشة معي .ذاكرة مضافة،
متاما مثل ما بيقولو رضيبة مضافة .TVA ،أيه هاي كامن ذاكرة مضافة .والفرق
ما بني أرشيفي الخاص وذاكريت هو إنو ذاكريت عندها امكانية إن تنىس ،تحذف،
فيها تخربط ،تحور االحداث وتغريها ،حتى إنها تكب أفكار وأحاسيس وتفاصيل
من دون ما ترجعيل وال تستشريين ،وأكرث االحيان من قفا ظهري .أما هذه
الذاكرة املضافة هاالرشيف الخاص ،ال بينقص وال بيتغري ال بينىس وال بيحذف
يش من دون ما أنا أقرر ،أو الزم يش حريق أو كارثة تيجي وتلغيه .طاملا هاملواد
موجودة معي طاملا أنا قادر أرجع لها وقت اليل بديّ ،أطلع عليها وأتذكرها
بتفاصيلها اململة.
(يتوقف عرض رشيط السطو)

ولشو كل هاليش ،لشو الواحد بيجمع كل هاملواد وكل هاالغراض ملا بيعرف إنه
ما راح يعيش الوقت الكايف ليشتغل عليها .اساساً لشو الفنان بيجمع هاملواد .هل
هو خوف الفنان من إنه ما يعرف شو بدو يعمل بكره؟ إنه يفلس من االفكار
وما يعود عنده يش يقدمه يف املسقبل ،هل هو خوف من املسقبل؟ هل هو
خوف من املوت؟
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فكرة هاللقاء هي عرض أجزاء من أرشيفي الخاص تحديداً من البابني الثالث
والرابع اليل لهم عالقة باملستقبل .عىل اساس إنو بعد ما أعرضهم بكون خلصت
منهم وبالتايل ّيف انقلهم للبابني االول والثاين ايل الهم عالقة باملايض .إذاً ،هالعرض
منه إال محاولة للتخلص من جزء من ارشيف خاص صار عبء ثقيل عىل صاحبه.
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خلينا نبلش

ةورم عيبر

وما يف داعي عذب حايل وكفي التصوير .دار النرش « deja “Taschenطبعت
كتاب بقلبه كل صور املجارير يف العامل وصار متوفر بكل املكتبات.

زعلت ،انفقست ووقفت املرشوع.

هالصور اخذتهم بني سنة  2003و .2006
كل مرة كنت سافر فيها برات لبنان كنت آخذ صور لكل الفتحات املوجودة يف
الطرقات والشوارع وخاصة فتحات املجارير.
الفكرة كانت إنه أجمع صور كل فتحات مجارير املدن املوجودة بالعامل وجرب
أعمل بورتريات ومقاربات للمدن من خالل مجاريرها.
وقفت املرشوع بعد ما عرفت من صديقي حاتم إنه يف حدا نفذ هالفكرة قبيل
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صابني نوع من االحباط والكبت الفني .ألنتقم ،قررت إين بدي اعمل مجموعة
صور ما حدا فكر فيها قبيل .مجموعة صور ما حدا سبقني عليها .فكرت كثري
وباآلخر قررت إنو ص ّور المبات الشوارع ،قصدي عواميد االنارة .بس ما بعرف ليه
خفت إنو بكره يقولوا يل إنه يف حدا سبقك وعمل هاملرشوع .لهيك قلت خليني
آخذ وقتي وفكر اكرث.
فكرت فكرت فكرت وباالخري طلعت الفكرة.
قررت ص ّور ملبة واحدة بس .ملبة شارع محددة ،موجودة عىل الطريق بني البيت
والشغل .وأنا رايح وانا راجع باخذ صورة لهاللمبة .وهيك عملت مجموعة صور
كبرية لهاللمبة بالتحديد .وأنا أكيد إنه هاملجموعة ما حدا سبقني عليها.
أوريجينال .الفنان الزم يكون دامياً اوريجينال.
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وهاي املجموعة اليل عم بيحيك عنها

ةورم عيبر

هل هاليشء نفيس؟ طبقي اجتامعي؟ أو سيايس؟
عىل فكرة أول ما حاولت التقط صورة ملجرور يف بريوت بينط واحد مدين عيل
بيوقفني وبيصري بيحقق معي:
من وين؟
شو عم بتعمل؟
اسمك؟
سليلتك؟
شو انت ومني انت؟
شو بتشتغل؟
كيف وليش؟
يعني تحقيق رسمي لكن مببادرة وصفة شخصية .أظن من حرصه عىل الوطن
تحول فجأة لرجل امن من دون تكليف وعىل االرجح وقفني النو فكرين عم
بخطط لزرع يش عبوه ،لهيك عم بصور املجارير لشوف كيف ووين بدي ركز
العبوة تحت االرض .ويف سبب طبعا لها اليش ،مثل ما صار معروف ،إنو أحد
السيناريوات الغتيال رفيق الحريري إنو العبوات كانت مزروعة تحت االرض
يف املجاري .من وقتها رصفت النظر عن مجارير بريوت وعن كل يشء له عالقة
بشوارع بريوت.

بعدين الحظت إنه يف عالقة بني املجموعة االوىل واملجموعة الثانية .واليل هي
رايس كمصور .او بالتحديد اتجاه رأيس .مبجموعة املجارير اتجاه الرأس إىل أسفل،
أما مبجموعة اللمبات فاتجاه الرأس إىل أعىل .املجموعة االوىل تم تصويرها مبدن
أوروبية ،أما املجموعة الثانية فتم تصويرها يف بريوت فقط .املدينة اليل بعيش
فيها .وهون إجا السؤال املقلق.
يه ببريوت بيكون رأيس مرفوع للسام ووقت بضهر من بريوت بصري رايس باالرض؟
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ميكن لهالسبب فكرت بلمبات الشوارع .فكرت إنه ما معقول إنه يش ّكوا بواحد
عم بص ّور السام .يعني مني بدي اغتال يف السام؟ إنو مني يف فوق؟ ال مش معقول!
ال ال عن جد .إنو وين بدي حط العبوة عىل عمود اللمبة .إنو شوي غريبة وبعد
ما صارت من قبل .بس يل ال .معقولة والله .يعني بتاريخ لبنان املجيد بالعبوات
الناسفة بتصري .معقولة.
عىل كل حال من سنة الـ  2005رجع مسلسل العبوات الناسفة واالغتياالت
بشكل كثيف وعنيف بلبنان .ورجعنا نشوف صور ضحايا هالتفجريات ملزقة عىل
حيطان بريوت .هاي صورة من الصور.
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مني ما انتبه لهالصورة يف بريوت؟
صورة ظهرت بعد اغتيال رفيق الحريري وقبل االنتخابات النيابية .صورة لرفيق
الحريري وابنه سعد .ظهرت هالصورة بكل القياسات واالحجام وملت املدينة كلها.
االب املقتول واقف ورا االبن الوريث .صورة بتذكرين بهاملت وشبح ب ّيه .ما بعرف
بهالحالة إذا االبن واعي إنه شبح ب ّيه واقف وراه .إذا مش واعي لهاالمر ساعتها
فينا نفكر إنو االبن مش مبقدوره يشوف االشباح مبدينة متالنة باالشباح متاماً مثل
أم هاملت ياليل ما كان عندها القدرة إنه تشوف شبح زوجها بالوقت اليل كان
ابنها هاملت قادر يشوفه ويحيك معه.
بحالة هامللصق ،يف االبن يفكر إنه اليل ظهر بالصورة وراه مجرد صورة لب ّيه
معلقة بالصالون .ال أكرث وال أقل ،وفيها تكون كامن دليل االبن انه شبح ب ّيه
مزبوط والربهان ه ّياه نّبي بالصورة ،عم بيحوم وما قابل يرتاح.
يش يوم راح اشتغل عىل هالصورة واعمل منها عمل فني أو مرسحي.
بالحقيقة سنة  92كان عندي فكرة مرسحية عنوانها «الصورة» .الفكرة أخذتها
من رواية رشيد الضعيف «ناحية الرباءة» .حتى إين عملت ملف صغري عن الفكرة
وقدمته لوزارة الثقافة بوقتها الحصل عىل دعم مايل النتاج هذه املرسحية .امللف
بعده عندي موجود .بس املرسحية مش موجودة .قصدي ما بقى أذكر منها يشء،
حتى إين نسيت يل كنت هالقد محمس عليها.
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هذه هي الرسالة التي بعثتها لوزارة الثقافة ألحصل عىل الدعم.

ةورم عيبر

هذا هو عنوان امللف:
الصورة
مرسحية لربيع مروة
بالصفحة االوىل كتبت فيها امللخص:
من م ّزق الصورة؟
ينترش الخرب رسيعا ،ويتسبب يف احداث الخوف والهلع يف نفوس
السكان…
فتعم الفوىض يف املدينة ...الكل يفتش عن الفاعل ،الكل براء من
هذه التهمة.
والكل يسأل:
من م ّزق الصورة؟
يتهمون بعضهم البعض يف مواقف مضحكة
وأحيانا عنيفة تصل اىل حدود الـ«ال منطق»،
اىل أن يكتشفوا بأنهم جميعا رشكاء هذه «الجرمية…«.
عندها ال يعود أحد منهم مهتام باالجابة عن هذا السؤال:
من م ّزق الصورة؟

هون ،بآخر الرسالة كتبت :كام عودمتونا ...
بالحقيقة كام مل يعودونا...
ايه! هو ما يف بالعادة .ورصاحة ما بحياتها وزارة الثقافة دعمت الثقافة بشكل
جدي .وأنا شخصياً مش عم بنق .الين بعرف إنه يف أعباء أهم وابدى من الثقافة
عم بتواجهها الدولة اللبنانية .طبعا ما نحن ببلد طالع من حروب طويلة عريضة.
بس بالـ ُ 89أعلنت بريوت كعاصمة ثقافية للعامل العريب وصار يف كثري مصاري
النتاج أعامل فنية وثقافية ،ويومها وزارة الثقافة شجعت الفنانني لتقديم طلبات
دعم مايل ،فقدمت أنا كامن ،قلت ليش ال ،مش غلط.
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وبالصفحة الثانية كتبت مقطع حول املرسحية هذا هو:
«تعتمد املرسحية بشكل رئييس عىل العمل مع املمثلني يف تركيب
نصه تحت إدارة املخرج وتحت إرشافه.
العرض املرسحي ويف صياغة ّ
ويأيت العمل ضمن منهج يعتمد عىل االرتجال خالل التامرين،
هدفه التوصل اىل لغة مرسحية معارصة ال تتوسل الكلمة من أجل
ايصال أفكارها ،بل تعتمد عىل الفرجة املرسحية يف مخاطبة كل
حواس املتفرج».
مثل ما مالحظني كله صفصفة كالم بال طعمة بس الفكرة نعبي الورق
بشوية كالم.
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الصفحة الثالثة حطيت اسامء فريق العمل .طبعا ما كان معهم خرب...
الصفحة الرابعة هي األهم :امليزانية ،املصاري يعني ،يومها طلبت  23الف
دوالر .وما بعرف يل كنا نطلب بالدوالر.
وبالصفحة االخرية حطيت عنواين حتى إذا بدهم يعطوين مصاري يعرفوا
وين يتصلوا.
أربع سنني بعد ما قدمت الطلب بيجيني اتصال من الوزارة ُوأب ّلغ إنه
طلع يل مليوين لرية لبنانية كمساهمة مالية يف انتاج مرسحية «الصورة» التي
القت نجاحاً كبرياً عل ًام إين ما أنتجت وال أخرجت هاملرسحية .طبعاً كلبناين أصيل
احتفظت باملبلغ.
عادة ملا بقرر أشتغل عمل فني جديد أو مرسحية جديدة برجع الرشيفي الخاص.
أطلع عليه ،اراجع محتوياته ،أقرا مقاطع منه ،ببحبش ،بفتش ،بدور فيه بريك
القي يش فكرة ،يش خربية ممكن تفيدين ببناء هالعمل الجديد .هيك طلع بني
ايدي امللف اليل عرضتلكم اياه ،وهيك كامن طلع بني ايدي هذا املرشوع:
Cry Me Cats and Dogs
سنة  2001اجتني فكرة تصوير الكالب والبسينات اليل بروحوا ضحية
حوادث السري .االحصاءات بلبنان بتقول إنو كل يوم مبوت تقريباً بني  30إىل
 60كلب وقطة من جراء حوادث السري .ويعود السبب حسب التقرير إنه
اللبنانيني وقت بيسوقوا ما بيطلعوا دغري بل بيطلعوا كل الوقت شامل وميني،
أما البسينات والكالب ،فمساقبة ما بيطلعوا شامل وميني قبل ما يقطعوا الشارع،
امنا بيطلعوا دغري.

هاي اول صورة أخذتها للمرشوع .أخذتها من السيارة ،لهيك مش واضحة
أبداً .صفيت سياريت وقربت من الجثة وأخذت ثاين صورة.
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كامن طلعت مش واضحة وهذه املرة بسبب الضوء .ما يف ضوء كفاية.
حطيت الفالش وأخذت الصورة الثالثة .انزعجت واشأمزيت وقررت دغري وقف
هاملرشوع .لكن هالثالث صور بعدها موجودة بأرشيفي الخاص .ودامياً بقاوم
االغراء من إين أرجع أتفرج عليها.
هالفيلم الـ  animationالقصري كان مفروض اعرضه ضمن عمل مرسحي قدمته
بـ  2003بعنوان «البحث عن موظف مفقود» .لسبب ما ،ما عدت استعملته.
وبقي بخلقتي .ما عارف شو بدي اعمل فيه .قلت هلق الوقت املناسب إين
اعرضه واخلص منه.

من سنة  1995وانا بجمع صور االشخاص املفقودين اليل بينزل عنهم خرب
بالجريدة .بقصهم وبحتفظ فيهم بدفرت خاص .ما عم أعرف يل عم بقوم بهاملهمة.
لكن يبدو إنو كان يف يش عم بيشدين لهاالشخاص من دون ما حس .بيشغلني
وبحريين .إنو وين ممكن كل هاالفراد يختفوا ،خاصة ببلد مثل لبنان ،هالقد
صغري ،وقال كل الناس بتعرف كل الناس ،وأقل ما قيل عن اجتامعه إنو طائفي،
عائيل ،مجتمع أهيل ،عشائري وإىل ما هنالك.
239

يثمت فقو يدب فيك

بفكر باالمر وبرصاحة أشعر براحة .ارتاح إنو هالبلد قد ما أحكموا سيطرتهم
عليه ،رح يضل فيه ثقوب وبخاويش وتفسخات فيه الفرد يختفي بقلبها .يزمط،
يهرب ويضيع ج ّواتها ،حتى إنو يرتكب جرمية من دون ما يرتك اي اثر وراءه.
هل هذا بيعني إنو املفقود عالمة من عالمات الحداثة ببلد حداثته بعدها
ما زالت ملتبسة وغري منجزة؟ أكيد ما عندي جواب .لكن بيظهر يل إنه لنحقق
فرديتنا بهالبلد الزم ندفع مثن غايل مثل إنو ننخطف ،ننفقد ،منوت أو نستشهد.
ورصاحة حتى كل هول مني أكيد إنو يكونوا كافيني.

سليامن -رشين -هالة -اسبريو -كاتيا -نازموال -عيل – عبد الكريم – جامل
– ميا – فؤاد – قاسم – سعاد – أمون – عيل – أم حسن – كامل – أرتني –
ميهامي – فاتن – حسن وضاهر – عباس – فاطمة – جون – كامل – أحمد
– سامي – عليا – وغريهم كثري .كل هاالفراد اختفوا بعد الحرب االهلية وبالتايل
اختفاؤهم ليس له عالقة ال بالحرب وال بالسياسة وال باالحزاب .علام ً إنه يف 17
ألف مفقود اختفوا خالل الحروب االهلية ولهلق ما حدا بيعرف مصريهم ،حتى
املسؤولني عن هالحروب قال ما بيعرفوا .باالساس هم هاملسؤولني بيفضلوا إنو
ما ينذكر هاملوضوع بالخالص .يعني لو بيصح لهم يخطفوه ويصفوه وميحوه عن
الوجود إيه ما بيقرصوا .كله لننىس املوضوع.
شو ننىس وشو نتذكر ،هذه مسألة لها عالقة مبارشة باالرشيف.
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بالفيديو ايل بيحمل عنوان ” “Still lives with 12 minutes and soundsجالل
توفيق بقول:
“Were one to videotape a person for years, wouldn’t
one be shortening the latter’s “active” life by the same
amount of time, since the one who was videotaped will
be highly tempted to watch the tapes, especially if they
are of his childhood, the period covered for the most
part by infantile amnesia. The one who was extensively
videotaped asked his father or uncle: “Why did you rob
”?me of the ability to forget, thus making me sick
راح جرب ترجمه بالعامية« :إذا تم تصوير شخص عىل رشائط فيديو عىل سنني
طويلة ،ما بتكون حياته العملية واملهنية عم بتقرص عىل قد مدة التصوير؟ كونه
هالشخص اليل تم تصويره راح يكون تحت تأثري غواية مشاهدة هالرشايط
وخاصة إذا كانت بتنتمي ملرحلة طفولته .هاملرحلة اليل بيغلب عليها أمنيزيا
مرحلة الطفولة :هالشخص اليل تم تصويره عىل سنني راح يسأل بيه أو عمه :يل
رسقت مني امكانية إنو انىس؟ بالتايل مرضتني».
أمنيزيا بالقاموس تعني فقدان الذاكرة نتيجة صدمة أو حادثة نفسية أو
اضطراب صحي .فقدان الذاكرة .هل يكمن دور االرشيف مبلء هالثغرة اليل
رضبت الذاكرة بسبب وقوع كارثة؟
عىل الرغم من كل الحروب التي عشناها وال زلنا ،بعد ع ّنا رغبة جامحة
ورشهة لنتفرج للمرة االلف عىل كل املشاهد والصور واالفالم والوثائق اليل الها
عالقة بالحرب اليل عشناها .ومع ذلك بعدها هالثغرة بالذاكرة موجودة والنسيان
عم بيغلب التذكر .واكرث من هيك وافقنا كلنا عىل قانون عفو عام بالرغم مثال من
املصري املجهول الذي ال يزال يحيط مبفقودي الحرب.
بهالحالة ،هل يكمن دور االرشيف باملساهمة مبلء هالثغرة بالذاكرة أو
بالعكس بتعميقها؟
ما بعرف.
(يعرض رشيط ملبنى ينهار)
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عم بخرب مش ألتذكر،
بالعكس .عم بخرب التاكد
إين نسيت ،او عىل القليلة
إنو يف أشياء نسيتها وامنحت
من ذاكريت .ملا أتأكد أنني
نسيت ،بحاول اتذكر شو
نسيت ،وانا عم بحاول أتذكر
بصري خمن وقول :بريك ،ميكن،
ممكن ،عىل االرجح ،معقول،
رمبا ،بظن ،يف احتامل...
وهيك برجع بألف االشياء
اليل نسيتها عىل اساس اين
تذكرتها .بعد فرتة برجع عن
جديد بخربها مش التذكرها،
ال  ،التأكد أين نسيتها أو
نسيت اجزاء منها وهيك...
هالعملية ميكن تبني تكرار،
بس هي عىل العكس متاماً
النو هي اعالن رفض العودة
إىل بدء وما أدرانا ما البدء.
وهيك بقضيها بني تذكر
ونسيان ،تذكر ونسيان،
تذكر ونسيان ،حتى يجي
املوت .مع املوت ميكن ارجع
أكتشف االشيا عن جديد
حتى لو طلع ما يف يش جديد
وقتها .هذا راح يكون بحد
ذاته اكتشاف .اكتشاف كبري.
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مرة كتبت مرسحية قامية حول فكرة االعتذار .رسمياً مثل ما بنعرف ،انتهت
الحرب اللبنانية سنة التسعني بناء عىل اتفاق الطائف ،ولحد اليوم ما تقدم وال
جدي ،إن كان خطياً
واحد من املسؤولني عن الحروب اللبنانية املبارشين باعتذار ّ
أو شفهياً ،من املواطنيني اللبنانيني باستثناء شخص واحد كان مسؤول بالقوات
اللبنانية اسمه أسعد شفرتي .اعتذاره كان عبارة عن نص صغري نرشه بعد حوايل
 12سنة عىل انتهاء الحرب بجريدة «الحياة» نهار الخميس  14شباط .2002
ناس اعتربوه مزايدة وناس اعتربوه تبييض صفحة ليسرتجع دور سيايس ،ناس
اعتربوه لعبة سياسية بتفيد أطراف معينة وناس اعتربوه ترييح ضمري واالغلبية
ما انتبهوا له .أياً تكن فعىل االكيد تسجل هذا االعتذار كأول اعتذار من نوعه.
أنا شخصياً وكمواطن لبناين نطرت اسمع اعتذار من كثري من املسؤولني املبارشين
عن الحروب اللبنانية ،لكن ما حدا نطق .إذا يش ،فينا نقول إنو البعض ق ّدم
نوع من النقد الذايت او ادعاء بنقد ذايت أو شبه نقد ذايت خاصة عند بعض
اليسار اللبناين ،نقد ناقصه نقد ،أنا هيك شفته .مزبوط يف بعض املسؤولني اعرتفوا
مبسؤوليتهم املبارشة عن جزء من الحرب ومشاركتهم فيها بس ما حدا حس حاله
من واجبه تقديم أي اعتذار .ممكن واحد منهم أو اثنني ّ
زل لسانهم باعتذار غري
مكتوب وغري مسؤول .اساساً شو نفع االعتذار وشو رضورة االعتذار وشو يعني
إنو الواحد يعتذر بعد ما يكون انخطف اليل انخطف ،هاجر اليل هاجر ،انصاب
جن ومات اليل مات؟ وللتوضيح يف
جن اليل ّ
اليل انصاب ،انعطب اليل انعطبّ ،
فرق كبري بني االعرتاف واالعتذار .شخصيا االعرتاف ما بيهمني ،أساساً حتى اعتذار
هاملسؤولني ما بقى يهم اليوم.
املرسحية كانت قامية عىل هالفكرة وانا ما بقى جاي عىل بايل اعملها ،بس بعدين
محتفظ مبقاطع منها بأرشيفي ،بحب فرجيكم هاملقطع.
أنا املوقع أدناه ،ربيع مروة أتقدم من عموم املواطنني اللبنانيني
باعتذار علني ورصيح،
ولكن قبل أن أبدأ ،ال أريد ملوقفي هذا أن يفهم كردة فعل ،وال
كفعل يف حد ذاته.
منذ انقضاء الحرب وأنا مسكون بهذه الفكرة وبهذا الشعور،
ولكنني وطوال كل هذه السنني مل أمتلك الشجاعة الكافية ألقوم
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بهذه الخطوة .رمبا الخوف والجنب اللذان لجامين عن تنفيذ هذه
الرغبة .ولكن ها قد دقت الساعة ألعلن فيها اعتذاري منكم أيها
األخوة واألخوات ،أيها األصدقاء والصديقات ،أيها الرفاق والرفيقات،
أيها األعداء واألخصام.
أعتذر من جميع األشخاص الذين كنت جالدهم أو كانوا ضحيتي،
إن علموا أو مل يعلموا بذلك ،إن كنت أعرفهم أو ال ،ان تم ذلك
مبارشة أو بواسطة وسطاء.
أعتذر عن بشاعة الحرب وما قمت به من خالل الحرب األهلية
وذلك باسم لبنان أو باسم العروبة أو باسم القضية أو غريها
من األسامء.
أعتذر عن جهيل بالكثري من معاين الكلامت وجهيل املطبق مبفاهيم
كنت أحارب من اجلها.
كام أعتذر عن عدم إطالعي عىل تاريخ لبنان واألسباب التي ادت
لنشوب الحرب األهلية والتي ادعيت معرفتها.
أعتذر العتباري أن الحرب األهلية مل تكن حربا طائفية بل حربا
طبقية فقط.
أعتذر ألنني اعتربت دامئا أنني ورفاقي عىل حق ودامئا وأبدا عىل حق.
أعتذر ألنني أطلقت الرصاص ابتهاجا بانتصار الربازيل عىل أملانيا.
أعتذر ألنني روجت وغنيت يف حفالت خاصة و عامة أغاين وأناشيد
ثورية من شأنها أن تعبئ الجامهري وتحثها عىل مواصلة الحرب
وإلغاء اآلخر.
أعتذر ألنني وافقت أن أكون مرافقا مسلحا لوفد دبلومايس سوفيايت
قدِم إىل بريوت لبضعة أيام ونزلت معهم يف فندق البوريفاج.
أعتذر ألنني وافقت أن أتسلم أسلحة متنوعة من دون أن أتدرب
عليها أو أعرف كيفية استخدامها.
أعتذر ألنني وافقت عىل الذهاب إىل كوبا ملدة شهر للمشاركة يف
دورة عسكرية لفصائل حرب الشوارع.
أعتذر ألنني اعتربت نفيس يف وقت من األوقات رجل رشطة له الحق
بإعطاء األوامر باسم الحفاظ عىل األمن والنظام.
أعتذر عن رضوخنا للضغوطات التي جعلت املقاومة ضد االحتالل
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االرسائييل حقا حرصي ًا لحزب الله ،مام حولها اىل مقاومة إسالمية.
أعتذر ألنني فخور بلبنانيتي وبالوقت نفسه أطمح للحصول عىل
الجنسية الكندية.
أعتذر ألنني خالل الحرب مل أتعرض ألية إصابة جسدية ،مل يخطفني
أتلق أي تهديد
أحد ،مل استشهد ومل أتعرض ألي محاولة اغتيال ومل ّ
شخيص لشخيص.
أعتذر ألنني يف بعض األحيان أرسق قصص ونصوص اآلخرين
وأضعهم عىل لساين.
أعتذر ألنني أحب اللعب مبشاعر اآلخرين.
أعتذر ألنني أعمل يف مهنة ال أحبها.
أود أن أؤكد هنا أن هذه ليست اعرتافات كام أنها ليست اعتذار ًا...
هذه مجرد كلامت كلامت كلامت كلامت كلامت
وتقبلوا فائق االحرتام
ربيع مروة
أنا املوقع أدناه ،العنوان املفرتض لهاملرسحية.
من بني أشغايل اليل ما زالت قيد الدرس القيت ست بطاقات بريدية كنت عاملهم
ليتقدموا يف فيينا.

*
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الفكرة كانت إنو انقل الكيتش اللبناين إىل مدينة فيينا من خالل شخصية كثري
معروفة :سيغموند فرويد ،وقدمو كرجل دين وقائد روحي من قيادات حزب
الله .ملن عرضت هالبطاقات يف فيينا ما حدا اشتلق إنو هذا الرجل هو سيغموند
فرويد .قصدي ما حدا عرفه ،وملن قلت لهم بس هذا فرويد يليل بالصورة كامن
ما حدا اهتز وال حدا فرقت معه ،ميكن النه بالنسبة للناس يف فيينا مش غريب
إنو يكون فرويد عضو يف حزب الله .إنو يل ال ،كل واحد عنده الحرية املطلقة
ليكون شو ما بدو ،فيه يكون عضو يف حزب الله ،بأمل ،باملرابطون ،باالشرتايك ،ما
حدا خصه .وأنا رصاحة ما عرفت أرشح االمر.
بعدين قدمت هالبطاقات ملجلة ثقافية إيرانية عىل أساس ينرشوهم كعمل فني.
باالول تحمسوا وثاين يوم رفضوا خوفاً من إنو تعترب إساءة للخميني واملسلمني.
خافوا من البطاقات تف ّوتهم مبشاكل مع الرقابة االيرانية هناك ،ولليوم بعدين ما
قدمت هالبطاقات يف بريوت أو أي محل ثاين النو برصاحة ما عم بالقي عالقة بني
فرويد ونحنا ،يعني ما عم بالقي سبب يل بدو يكون فرويد قائد بالحزب االلهي واليوم.
عىل فكرة بالنسبة لفرويد ،االرشيف له عالقة قوية بقصور الذاكرة .مبدئياً
االرشيف بيضمن امكانية لالستذكار ،امكانية للتكرار والنسخ .هاالمكانية هي
عملية غري قابلة لفصلها عن رغبة التدمري :تدمري اآلخر وتدمري الذات.
بعد ما قدمت «البحث عن موظف مفقود» ببريوت سنة  ،2003وهي عمل
مرسحي بيعتمد عىل الصحف اللبنانية ليخرب قصة حقيقية مع أسامء حقيقيني.
كثري من الناس اليل حرضوا املرسحية ببريوت صاروا يقرتحوا ع ّ
يل مواضيع
وملفات ساخنة بالبلد وعندها نكهة فضائحية ،لدرجة إنو صار يجيني وثائق
وملفات شبه كاملة الشتغل عليها .ناس بتحس إنو هذا موضوع خرج أعمل منه
يش مرسحية .بيجوا وبيعطوين اياه العمل منه عمل .وهيك حصلت عىل كثري
ملفات وارشطة ومواد من جملتها هالرشيط الفيديو اليل حصلت عليهVHS .
عن معارك الجبل اليل حصلت بـ  83واليل ارتكبت خاللها مجازر بني الدروز
واملوارنة .رصاحة ملن شفته صابنتي صدمة كبرية .شفت بقلبه صور لجثث مرمية
بالحقول تحت السيارات ووين ما كان .جثث معفنة مشقفة ،محروقة ،مشوهة.
لو ما يف أسنان ما فيك تعرف إنو هذه جثة بني آدم .ملا شفت املنظر خفت،
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خفت من قوة الصورة .ما بقى قربت عىل هالرشيط عل ًام إنو هالرشيط بعدو
عايش معي يف البيت ،ساكن ّيف وبرايس .ترددت كثري إذا بعرضلكم اياه أو ال ،إذا
بفرجيكم شو عملنا ببعضنا كلبنانية للذكرى ،إذا بخليكم تحسوا شو يعني صورة
بتحرق العيون .ترددت ،باآلخر نعم قررت إين ما فرجيكم اياه .هذا الرشيط
ممنوع من العرض .رقابة ذاتية .بس ،راح فرجيكم مقطع من هالرشيط وين
منشوف مجموعة من مليشيات الحزب االشرتايك عم بيلوحوا بايديهم وبيحيوا
املصور املجهول.
(يعرض الفيلم)

من عرشين سنة وأنا بج ّمع مواد ما إلها أي قيمة .أي واحد فيه يالقيها ،أي واحد
فيه يحصل عليها .مبجرد نقرر إنو هالغرض أو هالخرب خرج نحتفظ فيه ،خرج
انو نأرشفه حتى يصري عنده قيمه ،بتصري هاملواد عندها سلطة علينا كأفراد،
كمواطنني وكبرش .حسب مني بيملك هاالرشيف وحجم سلطته.
ليكون االرشيف مقبول من سلطة معينة الزم يناسبها ،مبعنى هاملواد قبل ما
تصري أرشيف ،بتنحف ،بتنربد ،بتتمعجن ،بتندهن وجه ،اثنان ،ثالثة لحد ما
تصري مقبولة.
برأيي خطر االرشيف هو ملا يصري ملك جهة وحدة ومصدر واحد بامكانه يتحكم
فيه مثل ما ب ّدو .جهة وحدة وحيدة مبقدورها انو تتالعب باملواد ملصالحها
الشخصية واالديولوجية ،تقرر شو تفرجي وشو تخبي ،شو بتسمح منه وشو
بتمنع منه ،بشو بتحتفظ وشو بتحذف .االرشيف بهاملعنى هو سلطة قوية
عىل املؤرخني.
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بظن انو من دالئل الدميقراطية هو ملا يصري يحق لكل العامل من دون
استثناء حق االطالع عىل كل املواد املحفوظة واملؤرشفة عند اي جهة كانت الي
طرف تنتمي وبأي ظرف كان.
سنة الـ  2000قدمنا ،الياس خوري وانا ،عمل بعنوان «ثالثة ملصقات» .هالعمل
بينطلق من العمليات االنتحارية اليل قام فيها مجموعة من االحزاب العلامنية.
العمل كان عم بيناقش سبب فشل اليسار واالسباب اليل خلته يصري عىل هامش
الحياة السياسية الفاعلة يف البلد .من االسلئة اليل طرحناها وقتها هو :ليه وكيف
تحولت املقاومة ضد االحتالل االرسائييل من مقاومة وطنية إىل مقاومة اسالمية
ومحتكرة من قبل جهة وحدة متمثلة بحزب الله .هالعمل استند عىل تسجيل
فيديو لشهادة املقاوم الشيوعي جامل ساطي اليل سجلها قبل ما ينفذ عمليته
االنتحارية ضد االحتالل االرسائييل يف جنوب لبنان واليل أدت إىل استشهاده .املهم
باملوضوع هو ما بعده .أحد الرفاق ياليل شاف العرض قدم يل كل ارشطة الفيديو
لشهادات الرفاق الشيوعيني اليل استشهدوا بعمليات انتحارية .قال يل :خذهم
وشوف شو بتعمل .طبعاً شفتهم كلهم .يف واحد منهم ما كان يغيب عن بايل هو
شهادة الرفيقة وفاء نور الدين .مني بعد بيتذكر هاالسم .أساساً مني بيتذكر أسامء
اليسار والعلامنيني اليل ماتوا بعمليات عسكرية ضد جيش االحتالل؟
وفاء نور الدين وحدة من كوكبة كبرية استشهدت يف سبيل هالوطن اليل بعده
ناقص .تركت وصية مسجلة وفجرت حالها سنة الـ  85وفا ًء للوال عبود وسناء
صفي الدين وكل املقاومني
محيدلة ،بالل فحص ،وجدي صايغ ،حسن قصري وعيل ّ
اليل سقطوا شهداء .راح اعرض مقطع من هالوصية لسبب بعدين بفصح عنه.
(يعرض مقطع من شهادة وفاء نور الدين)

يوماً ما ،راح انجز عمل عن أجمل ابتسامة شفتها بحيايت :ابتسامة وفاء نور الدين.
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مبا إنو ما يف معاناة واحدة يف الدنيا بل يف ألف معاناة ومعاناة.
ما يف ذاكرة واحدة بل ألف ذاكرة وذاكرة.
ما يف تجربة واحدة وال يف حرب واحدة.
ال عدو واحد وال صديق واحد.
ال طايفة واحدة وال دين واحد.
ال شعب واحد وال حدود واحدة وال حقيقة واحدة،
لكن يف موت واحد.
تعددت االسباب واملوت واحد.
االرشيف َمنه ابداً مذكرات يومية .يبدو يل إنو االرشيف ليس إال وسيلة لنتخ ّبى
فيها وراءه .بنخلق أرشيف صور وخرب ّيات ونصوص وسري ذاتية لنخ ّبي حياتنا
اليومية وعيشنا اليومي وتفاصيله وراءه ،ولحتى ما يكون يف امكانية بأي يوم من
االيام انوا حدا يشوفنا مزلطني.
(يكب كافة املواد من صور وارشطة عرضها عىل الجمهور يف سلة املهمالت يف
حاسوبه ويفرغها ويخرج) .

قدم هذا العمل الول مرة يف  2006ضمن مهرجان اوبرهاوزن لالفالم القصرية يف اطار
برنامج من تنظيم أكرم زعرتي تحت عنوان Radical Closure
العمل من انتاج أشكال ألوان
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